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التريكو  و  التطريز 
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ولكن من الضروري   –تصمیم خاص باألطفال  -٣ باترونات تطریز
 عدم تحدید مالمح الوجھ حتى التصبح محرمھ
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 باترونات لتطریز االیتامین
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الغرز األساسیة لتعلم التطریز بشرائط 

 الساتان
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١٠ 

إن كانت ھذه أول تجربة في  ھذا الفن فمن 
المستحسن أن التبدأئي على قماش الساتان لصعوبتھ 

 ,le lain, linفي البدایة ینصح بقماش اسمو 
flax  

  و ھذا شكل القماش

ممكن تشتغلي علیھ اشیاء ممیزة خاصة التابلوھات 
وعندما تتحكمي في الغرز و االشرطة ، أو المخدات 

 ممكن تطرزي على قماش الساتان
وفیما یخص الشرائط فھي تختلف جدا ولك ان 

تختاریھا على اساس مشروعك و االختالف سوف 
   نقاط٣تالحظینھ في 

 اللون
ستجدي الوان التخطر على بالك  أن تجدیھا في 

الشرائط وایضا في اللون الواحد مثال ممكن تجدي 
   الوان بین فاتح وغامق١٠اكثر من 

 
 : النوعیة 

ستجدي نوعیات مختلفة و مشروع عملك ھو الذي 
 سیحدد ما تحتاجینھ مثال اذاكنتي ستعملي

مثل ھذا التبلوه  سوف تحتاجي شرائط من نوعین  
  organzaالساتان و االرجونزا 
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organza  
 

  الساتان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و ھذا نوع اخر خشن قلیًال  یستعمل لعمل باقات 
  الزھور لألفراح

 

 : المقاس  3
ھنا نقصد دائما مقاس العرض للشرائط تجدیھ من و
  سم٥ ملمتر الى تقریبا ٣

اذا كنتي مثال تریدي ان تطرزي اغصان الزھور 
 ملمتر واذا اردت تطریز ٥ او ٣فاستعملي شریط 

 سم و طبعا مساحة ١ الى ٥االوراق فاستعملي من 
  وحجم الرسمة لھا دور

اما بخصوص االبر فمن الطبعي ان تكون ابرة ذات 
فتحة كبیرة لیس مھم أن تكون اإلبرة كبیرة لكن 

  المھم ھو فتحة االبرة

 خطوات أخرى للتطریز بالشرائط
 نبدأبشرح اول خمس خطوات أساسیة لھذا العمل
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